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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 50730000 - 1  Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 

 

1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej  na obiektach 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Planowany zakres prac obejmuje:  

Przedmiotem zamówienia objęta jest obsługa konserwacyjna, polegająca na dokonaniu przeglądów 

wiosennych i jesiennych oraz  usuwanie usterek i dokonywanie naprawy instalacji i urządzeń 

wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń do 

automatycznego sterowania na następujących obiektach: 

- Rektorat, Wydział Nauk o Zdrowiu przy Pl. Dąbrowskiego 2 

- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych przy ul. Gałczyńskiego 28 

- Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki przy ul. Gałczyńskiego 28 

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przy ul. Gałczyńskiego 28 

- Budynek PWSZ w Płocku, ul. Drętkiewicza 8 

- Dom Studenta, ul. Nowowiejskiego 6, 

- Budynki Uczelni, Nowe Trzepowo 55 

 

Podstawowymi elementami tych instalacji są:  

1.Zlokalizowane w Płocku przy ul Gałczyńskiego 28  

centrale klimatyzacyjne firmy BARTOSZ BIAŁYSTOK 

  DNWB-C2 10 wraz z agregatem skraplającym CLINT MHA/K  71 

  DNWB-C2 12 wraz z agregatem skraplającym CLINT MHA/K  131 

  DNWB-C2 21 wraz z agregatem skraplającym CLINT MHA/K  202 

2. Zlokalizowane w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2 

  produkcji firmy VTS Polska Gdańsk 

  centrala podwieszana CPV 

 3. Zlokalizowane w Nowym Trzepowie k/Płocka 

  centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna VENTUS produkcji firmy VTS Gdańsk 

 4. Budynek PWSZ w Płocku, ul. Drętkiewicza 8 wentylacja mechaniczna. 



Ogólne czynności konserwacyjne: 

 

Utrzymanie urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji we właściwym stanie 

technicznym zapewniającym im maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację 

zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR a w szczególności: 

- Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja wyżej wymienionych urządzeń. 

- Dokonywanie odpowiednich nastaw układów regulacyjnych i automatyki – według potrzeb. 

- Sprawdzenie stanu szczeliwa o odporności ogniowej zabezpieczającego przejścia   przewodów 

wentylacyjnych przez ściany budynku.  

- Sprawdzenie stanu okładzin ognioodpornych kanałów wentylacyjnych. 

- Sprawdzenie stanu technicznego i niezbędna konserwacja urządzeń w terminie  

   wynikającym z warunków gwarancji. 

- W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy instalacji ,przewodów i urządzeń 

posiadających gwarancje – pisemne  informowanie Zamawiającego o konieczności dokonania 

napraw z podaniem przyczyny ich powstania. 

- W przypadku gdy warunki gwarancji poszczególnych urządzeń wymagają dokonywania 

przeglądów technicznych przez producenta, zleceniobiorca zobowiązany jest do  zawiadomienia 

Zamawiającego o konieczności wzywania odpowiednich podmiotów. 

- Przestrzegania instrukcji, określonych w warunkach gwarancji udzielonych przez  

   producentów urządzeń. 

- Dokonywania wszelkich przeglądów określonych w warunkach gwarancji i karty  

   gwarancyjnej dla zainstalowanych klimatyzatorów niezbędnych do zachowania praw 

   wynikających z gwarancji 

- Dokonanie wpisu do karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i 

Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.  

- Pisemne zgłaszanie ilości i rodzaju potrzebnych filtrów bądź materiałów eksploatacyjnych. 

- Konserwator jest osiągalny telefonicznie w ciągu całej doby i przystępuje do usunięcia awarii 

niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia, i nie później niż w ciągu 90 minut, w przypadku 

przekroczenia czasu Zamawiający przewiduje naliczenie kar umownych. 

- Konserwator jest osiągalny telefonicznie przed i w czasie trwania Inauguracji Roku 

Akademickiego i przystępuje do usunięcia awarii niezwłocznie po odebraniu zgłoszenia, i nie 

później niż w ciągu 30 minut, w przypadku przekroczenia czasu Zamawiający przewiduje 

naliczenie kar umownych, 

- Koszty dojazdu wliczone w cenę. 



 

Szczegółowy zakres przeglądów.  

 

W zakres usługi wchodzą okresowe przeglądy i zabiegi konserwacyjne urządzeń dokonywane dwa 

razy w roku oraz usuwanie usterek i dokonywanie bieżących napraw instalacji i urządzeń 

wentylacyjno-klimatyzacyjnych w terminie: 

  I- przegląd jesienny przed okresem grzewczym do 15 października każdego roku. 

 II- przegląd wiosenny po okresie grzewczym w terminie do 30 kwietnia każdego roku. 

   według poniższego zakresu czynności: 

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń 

- ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie     stanu i 

naciągu pasków klinowych, ewentualna wymiana pasków, sprawdzenie i regulacja przekładni 

pasowej) 

- ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel 

- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów i ewentualnie ich wymiana 

- pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej 

- sprawdzenie poprawności działania układu chłodniczego (sprawdzenie szczelności układu, 

ciśnienie freonu, temperatur pracy) 

- kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie 

poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń 

- kontrola parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie. 

- na każde urządzenie należy założyć i prowadzić książkę  przeglądów i konserwacji w której 

wpisywany będzie każdy comiesięczny przegląd( urządzenia, kanałów, klap), 

 

Wykonawca jest zobowiązany w terminie  do 30 października i do 30 kwietnia każdego roku 

sporządzić wykaz robót remontowych instalacji  i urządzeń wentylacyjnych przewidzianych do 

ewentualnego zaplanowania w roku następnym. 

 

Obowiązki Zamawiającego: 

Zamawiający  udostępni dokumentację techniczną oraz książki gwarancyjne. 

Poinformuje pracowników Wykonawcy o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa o ile będą 

miały one znaczenie dla prawidłowego wykonania usługi. 

Zapewni możliwość realizacji usługi  udostępniając niezbędne pomieszczenia.  



Zamawiający pokryje koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi. Na 

zakupione materiały zostanie wystawiona osobna faktura. 

Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy za wszystkie materiały  na które przedstawi   pisemne 

wyliczenie wartości kosztów materiałów  i uzyska akceptację ze strony Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem.  

 

Uprawnienia Wykonawcy: 

Osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, powinny posiadać wymagane 

uprawnienia. Zamawiający uzna za  spełnienie tego warunku, posiadanie  Świadectwa Kwalifikacji 

w zakresie eksploatacji i  napraw oraz  obsługi technicznej urządzeń i instalacji wentylacyjnych, 

aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń do ich automatycznego sterowania oraz  posiadania 

przez Wykonawcę Certyfikatu dla Przedsiębiorców i personelu FGAZ, uprawnienia SEP do 1kV 

kategorii E, autoryzacji producentów urządzeń znajdujących się obecnie na gwarancji INNOVA i 

DAIKIN. Wykonawca w ramach umowy nieodpłatnie wykonywał będzie ekspertyzy urządzeń. 

2. Cztery okresowe przeglądy techniczne w okresie do 30 kwietnia i 30 października każdego roku 

w czasie trwania umowy, urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na obiektach Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku, według załącznika nr 5. 

 

Zakres prac obejmuje 

a) czyszczenie skraplacza, 

b) czyszczenie parownika, 

c) odgrzybianie parownika, 

d) czyszczenie filtrów parownika, 

e) pomiar ciśnienia ssania, 

f) pomiar ciśnienia sprężania, 

g) sprawdzenie szczelności połączeń freonowych, 

h) sprawdzenie połączeń elektrycznych, 

i) pomiar prądu przy obciążeniu, 

j) sprawdzenie sterownika, 

k) pomiar temperatury na wlocie do parownika, 

l) pomiar temperatury na wylocie z parownika, 

m) sprawdzenie drożności odpływu skroplin, 

n) w przypadku wystąpienia takiej konieczności - uzupełnienie czynnika chłodzącego. 



Przegląd i konserwacja nie obejmuje naprawy urządzeń uszkodzonych oraz kosztu materiałów 

eksploatacyjnych: filtrów, pompek skroplin, czynnika chłodniczego. Ewentualna naprawa oraz 

zakup materiałów eksploatacyjnych może nastąpić jedynie po przedstawieniu kosztorysu 

ofertowego i uzyskaniu jego akceptacji przez Zamawiającego. 

W przypadku klimatyzatorów Zamawiający wymaga przedstawienia jakim środkiem dokonano 

odgrzybiania i dezynfekcji wraz z certyfikatami dopuszczenia do stosowania w Polsce/UE. 

 

Termin wykonania zamówienia:  

Od 1 lipca  2020r. do 30 czerwca  2022r. 

 


